UCHWAŁA NR XLV/299/18
RADY MIEJSKIEJ W Oławie
z dnia 29 maja 2018 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego
lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(t.j. Dz. U.z 2017 r., poz. 1769 z późń.zm.)

Rada Miejska w Oławie
uchwala co następuje:

§1

Uchwała reguluje szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat, jak również tryb ich pobierania.

§2

1.Osoba zobowiązana ponosi z tytułu korzystania z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług
opiekuńczych odpłatność ustaloną w zależności od posiadanego dochodu:

1) w przypadku osoby samotnej lub samotnie gospodarującej, według poniższej tabeli:

POZIOM PROCENTOWY DOCHODU OSOBY SAMOTNEJ ODPŁATNOŚCI W
LUB SAMOTNIE GOSPODARUJĄCEJ W ODNIESIENIU DO PROCENTACH
KRYTERIUM DOCHODOWEGO Z USTAWY O POMOCY
SPOŁECZNEJ
1

2

3

do 100%

0,00%

Powyżej 100 %

do 150%

3,00%

powyżej 150%

do 170%

5,00%

powyżej 170%

do 190%

7,00%

powyżej 190%

do 210%

10,00%

powyżej 210%

do 230%

17,00%

powyżej 230%

do 250%

25,00%

powyżej 250%

do 270%

30,00%

powyżej 270%

do 290%

40,00%

powyżej 290%

do 320%

55,00%

powyżej 320%

do 350%

70,00%

powyżej 350%

do 400%

85,00%

od 400%

100,00%

2) w przypadku osoby w rodzinie, według poniższej tabeli:

POZIOM PROCENTOWY DOCHODU OSOBY W RODZINIE ODPŁATNOŚCI W
W ODNIESIENIU DO KRYTERIUM DOCHODOWEGO Z
PROCENTACH
USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ

1

2

3

do 100%

0,00%

powyżej 100%

do 150%

3,00%

powyżej 150%

do 170%

5,00%

powyżej 170%

do 190%

7,00%

powyżej 190%

do 210%

10,00%

powyżej 210%

do 230%

17,00%

powyżej 230%

do 250%

25,00%

powyżej 250%

do 270%

30,00%

powyżej 270%

do 290%

40,00%

powyżej 290%

do 320%

55,00%

powyżej 320%

do 350%

70,00%

powyżej 350%

do 400%

85,00%

od 400%

100,00%

2. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
wynosi 17,52 zł

§3
W uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności za usługi
opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, lub na wniosek członka rodziny tej osoby i za jej
zgodą albo na wniosek pracownika socjalnego, osoba zobowiązana do odpłatności, może zostać
częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia tejże odpłatności w następujących sytuacjach:
1) konieczności sprawowania opieki w formie usług w jednym gospodarstwie domowym na rzecz
więcej niż jednej osoby;
2) konieczności ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku
wsparcia lub innej placówce;
3) posiadania trojga lub więcej małoletnich dzieci będących na utrzymaniu rodziny lub osoby;
4) zdarzenia losowego lub klęski żywiołowej – całkowite zwolnienie z odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na czas trwania sytuacji kryzysowej, określonej
wywiadem środowiskowym przez pracownika socjalnego;
5) gdy osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji udokumentują, że kwota
dochodu pozostająca do ich dyspozycji po poniesieniu niezbędnych opłat i wydatków na leczenie
oraz odpłatności za usługi opiekuńcze nie pozwalałaby na zaspokojenie niezbędnych potrzeb
życiowych.

§4
1.Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest do
kasy lub na rachunek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie do dnia piętnastego
każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym realizowane były usługi.
2. Podstawę określenia wysokości należnej opłaty osoby zobowiązanej za dany miesiąc stanowi
liczba godzin faktycznie zrealizowanych usług.

§5
Maksymalny czas świadczenia usług wynosi 8 godzin dziennie.

§6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Oławy.

§7

Traci moc uchwała nr XXVI/199/04 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 30 sierpnia 2004r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia
od opłat, jak również tryb ich pobierania.
§8
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązująca od dnia 1 lipca 2018 roku.
Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Oławie
/-/ Magdalena Ziółkowska

